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ATA Nº 009/2018 – SESSÃO SOLENE 26º ANIVERSÁRIO DE NOVA SANTA RITA – 
13/MARÇO/2018 – Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sede da 
Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a Sessão Solene em homenagem ao 26º 
Aniversário de Nova Santa Rita. O cerimonialista deu início à sessão às dezenove horas e quinze 
minutos, convidando para compor a mesa a presidente do Legislativo Verª. Ieda Maria Bilhalva, 
o vice-prefeito Antônio César Bairros, o representante do 3º BSUP Major Rui, o representante 
da Brigada Militar Sargento Ayres, o representante do Corpo de Bombeiros o Tenente Ronaldo 
Norberto e o bombeiro Maranosky, representante de ACISA Flávio Müller, Ver. Paulo Vargas, 
e com a presença dos vereadores Alexsandro Ávila, Jair de Oliveira, Milton Remelink, Mateus 
Marcon, da secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação Giovanna Fagundes, da 
secretária de Educação Eliane da Rosa, da coordenadora da Coordenadoria das Mulheres Flávia 
de Cássia dos Santos, do pastor da Igreja do Mover Everton Luiz Rolin, e demais autoridades 
não nominadas e comunidade local. Em seguida, o cerimonialista convidou a todos a 
acompanhar o Hino Nacional e após o Hino Rio-Grandense e passou a palavra para a presidente 
da Câmara de Vereadores, a Verª. Ieda Bilhalva que enfatizou que gostaria de agradecer a 
comunidade que se fez presente aqui, que chegou às dezoito horas, porque tinham uma sessão 
ordinária antes da solene e como não houve acordo das lideranças dos partidos para encerrarem 
mais breve a ordinária, tiveram passado do horário. Disse que esteve presente aqui a presidente 
do SENASAR, a Ana Cláudia, que a viu aqui, que está aqui o presidente da ACISA, que já foi 
citado, e que gostaria de agradecer ao padre Reinoldo que se faz presente, ao Reverendo 
Eleutério da Igreja Episcopal e o pastor Everton Rolim da Igreja Mover, as outras autoridades 
já foram citadas, que então agradece muito a presença, que sejam bem-vindos e que tenham 
uma sessão solene de agrado para todos. Reverendo Eleutério Pinheiro Neto, da Paróquia 
do Calvário saudou os presentes e proferiu que agradece o convite pra esse momento de oração, 
também pelo aniversário da cidade, que assumiu nesse domingo a paróquia do Calvário, que 
também é pároco em São Francisco de Paula, que continua morando lá e atendendo as duas 
comunidades, Canela e Triunfo, e que hoje pedindo a graça de Deus pelos trabalhos deste ano 
na comunidade, na cidade, que o que veem hoje, os problemas existem e precisam ser 
enfrentados frente a frente, por isso coloca a paróquia da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 
à disposição de todos, para que possam juntos realizarem muitos trabalhos sociais, que muitas 
necessidades precisam a cidade, junto com o padre Reinoldo também que já conhece um pouco 
mais, que hoje estão aqui para orarem por todos. Padre Reinoldo Giantesky, da Paróquia 
Santa Rita saudou todos os presentes e mencionou que sua saudação ao que se encontra aqui 
e agora para as festividades desse município com a benção de Deus. Explicou que a formação 
de Nova Santa Rita se deu a partir de mil oitocentos e quarenta e seis, quando foi fundado o 
município de São Leopoldo, que portanto a cento e setenta e dois anos, que na época iniciou o 
povoamento das áreas próximas às margens do Rio dos Sinos, no início do século vinte, a área 
abrangida pelo município de Nova Santa Rita fazia parte integrante do município de São 
Leopoldo e São Sebastião do Caí como Sexto Distrito, que a localidade era conhecida como 
Picada do Vicente, em mil oitocentos e oitenta e quatro deu origem a nova denominação do 
lugar Santa Rita, em mil novecentos e trinta e nove, quando Canoas emancipou-se do município 
de Gravataí e anexou o seu território a referida área que passou a ser denominada Segundo 
Distrito de Canoas, em vinte de março de mil novecentos e noventa e dois, foi criado o 
município de Nova Santa Rita, portanto há vinte e seis anos. Disse que várias pessoas deram a 
sua colaboração e a sua contribuição, que nesse dia vale a pena lembrar os antepassados vivos 
e falecidos, que durante todos esses anos aconteceram coisas muito bonitas, por isso neste dia 
em que celebram os vinte e seis anos dão graças a Deus por tudo aquilo que recebem, por tudo 
aquilo que possuem, porque diz: ‘Povo sem história, sem tradição, é povo sem cultura’. Afirmou 
que o que poderia desejar a todos no dia de hoje, apenas uma coisa, uma vida com Deus, que 
se Deus está convosco, o que mais precisam, que Deus é tudo, é caminho, é salvação, é 
felicidade, que se ele não se pôs no mundo o mínimo que poderia querer e a felicidade, portanto, 
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que faça a sua parte e colabore de forma positiva pra que todos tenham voz e vez, e também 
tenho direito e felicidade. Disse que se acha que é algum empreendimento é muito superior às 
suas forças e sozinho é incapaz de fazer alguma coisa, que pense no oceano, aquela imensidão 
de água é feito de gotas, o oceano é possível porque as gotas estão unidas, que você é uma gota, 
ele é uma gota, que podem formar um oceano de fraternidade, que pouco a pouco foram 
aprendendo a amar e a viver, o amor e a vida são artes maravilhosas, que exigem esforço de 
aprendizado, mas que conduzam a verdadeira felicidade. Ressaltou que parabeniza a todos, que 
o Senhor esteja convosco, que a proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, por 
intercessão de Deus, Santa Rita padroeira da cidade, todos os santos e santas de Deus, que dê a 
bênção da saúde a todos aqui que se encontram, dê a todas essas pessoas muita paz, muita 
alegria e muito otimista, e todas essas pessoas sempre sejam protegidas, guiadas e orientados 
pelo Espírito Santo, com a proteção de Santa Rita padroeira da cidade e de todos os santos e 
santas de Deus, que dê a bênção que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Pai Nosso, que estais 
no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que 
então, louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Flávio Müller, representante da ACISA 
saudou os presentes e relatou que sempre que vai no aniversário cumprimenta o aniversariante, 
se vai no aniversário do filho, da filha, da criança sabe quem cumprimentar, chega lá e diz: 
‘parabéns ,você está de aniversário hoje, quinze anos, vinte anos’, até no aniversário da sogra 
que vai sabe quem cumprimentar, e quando vem no aniversário de um Município quem é que 
se cumprimenta, a Administração Municipal, os vereadores, o vice-prefeito, os secretários, que 
acha que cumprimenta a todos, então em nome da ACISA, na condição de presidente da 
instituição, que vem cumprimentar a todos os cidadãos e cidadãs de Nova Santa Rita pelo 
aniversário do Município, e ACISA que congrega todos os empresários da cidade, aquelas 
empresas que começam o mês no vermelho e vão trabalhando, trabalhando, pra cumprir as suas 
obrigações e no final conseguir ainda sobrar dinheiro pra pagar os salários, e que ainda 
preferencialmente algum lucro do patrão, que cumprimento a todos os cidadãos e cidadãs de 
Nova Santa Rita pelo aniversário do Município, razão pela qual o perdoem, que não foi falha 
de protocolo e sim intencional, que deixou de cumprimento a mesa, porque cumprimenta a 
todos da mesma forma, com o mesmo amor e carinho. Ver. Alexsandro Ávila saudou todos os 
presentes. Enfatizou que não poderia deixar de ficar aqui nessa sessão solene tão bonita que a 
presidente preparou com todo carinho junto com as assessoras, junto com os funcionários da 
câmara, que acha que esse vereador tem a honra de fazer parte hoje aqui dessa sessão solene, 
então dessa forma vem à tribuna aqui lhe dar os parabéns, porque a sessão teve vários aí 
contrapontos, mas que acha que a presidente alcançou o seu objetivo de fazer aí uma sessão 
solene aí muito bonita, e que quem hoje tá aqui nessa noite, o vigésimo sexto ano de Nova Santa 
Rita tá aqui prestigiando com muito amor e carinho. Falou que se lembra do ano passado, 
quando viu o seu Édio fazendo uma homenagem aqui com a gaita aqui muito bonita, que tinha 
aqui um companheiro do lado dele, o Paulo lá da Coopan, e hoje infelizmente tá lá num quarto 
no hospital lá há mais de mês, que então acha que tem que lembrar esses momentos bons e 
espera que ele também lá se recupere e possa tá aqui do lado do seu Édio aí fazendo aquela 
parceria ali que tanto hoje faz falta. Enalteceu que também viu que vai ficar marcado nesse 
aniversário hoje, nessa sessão solene aqui do Município, um desabafo de um pai, distorcer um 
pouco as palavras, mas tudo que ele falou foi de coração, que quando escutou ele falar tava no 
lugar dele, sabe o que é perder um filho de quinze anos, e ele mesmo encontrar esse filho, que 
é muito dolorido, então faz uma saudação mais uma vez à presidente, porque teve a atitude de 
deixar esse pai falar, esse pai desabafar, de botar tudo que ele sentia dentro daquele coração ali, 
porque sinceramente sinte ali aquela dor dele que não gostaria nunca de tá naquele lugar ali, 
lugar que acha que ninguém queria tá, e ver ele perder um filho de quinze anos. Citou que então 
dessa forma aí dá os parabéns mais uma vez à presidente, a todos que se fazem aqui presente 
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essa noite no aniversário do vigésimo sexto ano de Nova Santa Rita, que só vem crescendo e a 
gente vai admirando, vai caminhando e vai podendo fazer a história aí, que desde dois mil e 
quinze faz parte da Câmara de Vereadores e também vai ter um pouquinho da sua história pra 
contar pros seus filhos e pros seus netos, que fez parte dessa Administração, que ajudou nessa 
sementinha do bem. Desejou um bom aniversário pra todos, que todos tão de aniversário, acha 
que Santa Rita e todos os moradores de Santa Rito juntos. Ver. Jair de Oliveira saudou todos 
os presentes. Declarou que homenageia Nova Santa Rita aos vinte e seis anos de emancipação, 
que foi emancipada lá em vinte de março, que vendo o vereador Alex aqui falando na tribuna, 
que quer cumprimentar o vereador pela presença aqui também de ficar na sessão, e que está 
aqui falando em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, do vereador Rodrigo Pedal, 
do vereador Lebrão, do vereador Mateus, e que diz que também faz parte da história Nova Santa 
Rita, que veio para cá na emancipação, que foi perdida a primeira, que não ganhou e assim 
perdeu, que depois foram pra outra daí ganharam, e que teve a felicidade de participar da 
primeira Administração que aqui se instalou, que foi do PDT, lá em noventa e três, que era o 
senhor Odone Ramos, que não é fácil pegar uma cidade do começo, que começaram do zero, 
era mãe de Canoas e o prefeito lá, que não era fácil, erra do mesmo partido que o deles aqui, 
mas não era fácil, que trancava verba e tiveram muita dificuldade, então teve a felicidade de 
participar dos quatro anos daquele governo, e que vai dizer que enterraram muitos canos aqui 
na cidade, porque tava começando, e que se lembra que o pessoal dizia que cano não dá voto, 
e parece que não deu mesmo que não conseguiram ganhar a reeleição. Falou que fica muito 
feliz que cada prefeito que passou marcou a sua história aqui na cidade, de um jeito ou do outro, 
e dizer que cada um que passou aqui tem sua história, uma história bonita, hoje tem 
Administração, desde dois mil e treze, que tá tentando fazer mais e mais, cada um que entra faz 
mais e mais, que lembra quando veio pra cá, a Getúlio Vargas ali era terra, que chovia era barro 
e quando não chovia era poeira, que hoje tá bonito, toda asfaltada, ali no entorno da igreja do 
padre Reinoldo ali era barro, hoje tá asfaltado, que então o município vem crescendo no dia a 
dia, vem alavancando. Disse que esses dias conversando com a secretária de Educação, em 
média vem cento e cinquenta famílias, secretário, morar para cá durante o ano ou mais, que daí 
é mais saúde, mais educação, mais transporte, tudo aumenta, que graças a Deus que tem 
conseguindo ainda dar conta disso, que nem disse o padre Reinoldo, que tem que dar os 
parabéns pro cidadão santa-ritense, porque os políticos são uma passagem aqui, no momento 
em que são vereador daqui quatro anos não é mais, mas sempre tentando, fazendo o melhor pra 
comunidade, que o de bom que tem feito tem certeza que tem também plantando uma semente 
do bem aqui nesse município. Frisou que aproveita também, como líder do governo, dar os 
parabéns pra prefeita que tá lá em Brasília buscando verba e mais verbas pra esse Município, 
que tem certeza que ela vai vim com as mãos, tá difícil, mas ela não vem com as mãos vazias, 
que alguma coisa ela traz. Disse que também aproveita pra convidar, vários eventos que tem na 
cidade, que começou hoje abertura até o dia vinte, várias atividades lá no parque Olmiro 
Brandão, bandas, show de bandas, tem pra todo gosto, que então gostaria de convidar a 
população em geral pra participar dos vinte e seis anos de Nova Santa Rita, que querem ver 
dançando lá, o dançarino da cidade, que então em nome da bancada do Partido dos 
Trabalhadores convida toda a população em geral e parabeniza Nova Santa Rita. Relatou que 
quer aqui também cumprimentar o Teixeira, incansável nessa cidade também, hoje na reserva, 
mas sempre presente, quer aqui também, que a presidente sabe a admira, que tem pelas 
conduções dos trabalhos nessa casa, muito bem, que a presidente tá de parabéns, soube conduzir 
a sessão, porque sabe que a sessão sempre é turbulenta, ninguém, é os onze vereadores, mas os 
objetivos foram alcançados, que tem certeza, então correu tudo bem, atrasou um pouco, pedem 
desculpa pra população, porque era de extrema importância esse projeto que tinha que votar 
hoje, que não podia deixar pra amanhã, e que é um pouquinho culpado por atrasar, mas o bom 
debate se faz é aqui, é que nem diz, o futebol joga nas quatro linhas, o melhor vence, e que hoje 
Nova Santa Rita saiu vencedora, a população de Nova Santa Rita, os santa-ritenses saíram 
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vencedores de um projeto de grande plenitude pra esse município que é o transporte público 
municipal que foi aprovado aqui na Casa. Citou que então aqui, quer agradecer a todos pela 
incansável, de chegar aqui às seis, às dezoito horas, e ficar até esse horário, quase oito horas ou 
mais, de tá ouvindo essa homenagem que é a presidenta dessa Casa proporcionou para o 
município de Nova Santa Rita. Ver. Paulo Vargas saudou todos os presentes. Enfatizou que 
falar dum aniversário de Nova Santa Rita é falar de história, a comunidade está de parabéns 
pelo vigésimo sexto ano de aniversário dessa cidade, que vive aqui há vinte e seis anos, é 
servidor há vinte e cinco, desde a primeira Administração, que todas elas contribuíram um 
pouco pro desenvolvimento dessa cidade e quem ganha com isso é a própria comunidade, que 
as pessoas que vivem aqui, a história de Nova Santa Rita é pautada em religiosidade, 
humanidade, solidariedade, hombridade e legislatura, todos os legisladores que tiveram frente 
à Administração Pública desse Município pautaram única e exclusivamente pelo 
desenvolvimento, acariciando com seus projetos e realizações pro desenvolvimento cultural, 
humano, intelectual, pautado em cima da Secretaria de Educação, que hoje a secretária Elaine 
tá aqui representando, vendo isso e vivenciando isso durante esses vinte e cinco anos que 
completo dentro da Administração Pública de Nova Santa Rita, que dá os parabéns a cada 
cidadão e a cada cidadã que aqui vive com suas peculiaridades, com as suas dificuldades, mas 
sempre na esperança do desenvolvimento de um município melhor. Alegou que tem aqui a 
Igreja Episcopal que também muito os orgulha, sendo a primeira Igreja Episcopal do Brasil, 
que tem aqui uma natureza exuberante e bela, são quase uma ilha cercada por águas, banhados 
por três rios, que isso é riqueza, é riqueza natural, é riqueza de Deus. Falou que o 
desenvolvimento está caminhando em passos acelerados, tem muitos loteamentos sendo 
construídos, muitas pessoas querendo vir pra cá, porque será, é pelo acolhimento, é pelo 
desenvolvimento e pelo empreendimento das Administrações que aqui passaram e aqui estão. 
Enalteceu que fica aqui os seus parabéns por toda a política desde mil novecentos e noventa e 
dois que aqui tiveram, o qual fez parte de todas elas e muito se orgulha de poder hoje estar 
frente a essa Administração e dentro do Legislativo, que foi escolhido como um dos 
representantes no ano de dois mil e dezesseis, que seu carinhoso abraço a essa comunidade 
acolhedora, ordeira, trabalhadora, sofredora e vitoriosa. Vice-prefeito César Bairros saudou 
todos os presentes. Relatou que a prefeita hoje tá em Brasília buscando recursos, amanhã ela 
está de volta, hoje está como prefeito em exercício e amanhã ela retorna pra Prefeitura e devolve 
a Prefeitura pras mãos dela, é mão das mulheres em todos os lugares, que chega em casa é 
mandado por mulher também, que bom, que bom, que vê aqui a diferença da Câmara de 
Vereadores, essa beleza toda que é diferente de outras sessões de homenagem, outras sessões 
solenes, que vê o carinho, o olhar feminino pras coisas pequenas, pros detalhes. Destacou que 
falando em recordação e observar detalhes, viu aqui o pároco e o reverendo Léo fazendo esse 
ato e que se lembra, que tem vinte e nove anos e esse ano tá fazendo vinte e nove anos de 
Banrisul e fez vinte e sete aqui na cidade, e que desde lá do início da agência, que é em noventa 
e um quando chegou aqui era posto, e até noventa e quatro ainda era posto, aí passou pra agência, 
que o primeiro ato foi chamar o reverendo Hans Höller, hoje falecido, hoje no plano espiritual, 
que ele e o padre na época vieram celebrar o primeiro momento pra benzer a agência, e a partir 
dali todos os anos no aniversário da agência, dia vinte e três de outubro, que convidava ambos, 
o reverendo e o padre, pra vir fazer a benção, que agora vê aqui pro deleite, pra deleite espiritual, 
ter a bênção deles, que é muito bom, que sem Deus não faz nada. Enalteceu que Nova Santa 
Rita teve o privilégio de ser vereador junto com o Édio, e que é hoje muito diferente daquilo 
que vê no passado, hoje de manhã comentava, e quer passar isso rapidamente, porque tem que 
falar isso em todos os momentos, esquecendo tudo, esquecendo os uniformes, esquecendo as 
quadras cobertas, as outras escolas construídas, salas de aula, máquinas e equipamentos, 
ambulâncias, postos de saúde construídos e postos de saúde ampliados, esquecendo tudo isso, 
que só vendo a pavimentação, fizeram mais do que todas as outras administrações juntas, que 
isso não é demérito pras outras administrações, é foco, é olhar o olho no olho e gostar do que 
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faz, que vê o que a prefeita faz, vê o que faz e chega no final do dia e procura examinar aquilo 
que fez durante o dia pra ver o que fez de certo e o que poderia ter feito melhor, que vê isso 
nele, que vê isso em cada um dos membros da Administração, foco naquilo que faz, amor, amor 
naquilo que faz. Afirmou que antes de encerrar, quer apenas, gosta muito de usar e usava isso 
no banco, nos treinamentos que fazia com os estagiários, com os colegas do banco, que 
procurava multiplicar e utilizava parábolas, cases, lendas, e duas delas, bem rapidamente, uma 
delas é que quer compartilhar a do Lázaro, da Morte do Lázaro, bíblico, Lázaro faleceu, Jesus 
chegou na cidade, a mãe de Lázaro estava em prantos, há três dias ele havia falecido, os amigos 
em volta, Jesus e os discípulos, e aí revelaram pra Ele o que teria acontecido, Ele pediu pra que 
O leva-se até o lugar onde Lázaro estava, pediu para que retirassem a pedra, entrou, disse: 
‘Levanta-te Lázaro’, ele se levantou e saiu, e que pergunta, porque que o criador, porque Jesus 
pediu pra tirar aquela pedra com todo o poder d’Ele, com toda a santidade, com toda a força, 
com toda a energia, porque que Ele pediu para tirar a pedra, porque os homens tem que fazer a 
sua parte, tem que contribuir pro progresso da humanidade, olhar olho no olho e dizer: ‘sim, 
que hoje fez tudo o que podia, hoje fez o seu melhor, hoje é melhor do que ontem, amanhã quer 
ser melhor do que hoje’, essa é a evolução, que qualquer outra coisa, é outra coisa, mas não é 
evolução. Contou que a outra parábola que quer usar é do Moisés, da Fuga do Egito, a situação 
que Moisés se deparou é a mesma situação que cada um, cada indivíduo, cada homem, cada 
mulher se encontra no momento difícil, como enfrentam hoje, naquela crise, naquele momento 
ali tem três possibilidades, três possibilidades, o que que aconteceu com Moisés, que todos que 
leem a bíblia conhecem a passagem, mas faz questão de dar uma pincelada nela, que depois 
Moisés queria libertar seu povo, o faraó não quis, após as sete pragas o faraó mandou Moisés 
pegar o seu povo e se mandar para a Terra Prometida, saindo de lá no dia seguinte e o faraó se 
arrependeu e mandou o exército atrás pra dizimar aquele povo, chegando na frente do mar e 
Moisés sabendo que o exército já estava vindo, tava a caminho, Moisés tinha três possibilidades, 
somente três possibilidades, uma se dividir, pegar a metade de um povo prum lado, metade do 
povo pro outro, e biblicamente um reino dividido se destrói, um povo dividido se destrói, essa 
era uma possibilidade, a outra possibilidade era voltar e atacar, um povo desarmado, não tava 
preparado, é aquela história de dar murro em ponta de faca, a terceira e última possibilidade 
que foi a que Moisés fez, o cajado, o cajado da fé, o cajado da criatividade, o cajado da inovação, 
o cajado da vontade de fazer a mudança, que ele cravou o cajado no chão e o mar se abriu, o 
mar das possibilidades, o mar da vontade de estar com Deus, de estar com Deus no coração, e 
que é isso que aconteceu e tem essa possibilidade, que o criador colocou isso dentro de cada 
um, que pode efetivamente ser melhor, pode olhar com outros olhos, que não precisa ter tanta 
revolta, não precisa ter tanto xingamento, que olha pra ele e sabe o que aguentou e não era justo, 
mas fez bem, fez bem, que olhou com carinho ainda dizendo: ‘fica em paz, leva o teu veneno 
de volta’, que isso não lhe serve, e é isso que tem que fazer dia a dia, que possa ser hoje melhor 
do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Falou que a cidade possa ter uma boa semana, que 
sábado vai ter almoço do Mansari, das mulheres, vai ter diversas atividades, que foi um 
privilégio, uma satisfação estar com todos. Verª. Ieda Bilhalva saudou a comunidade que ainda 
se encontra aqui presente, que gostaria de citar todos aqui, mas para não cometer o pecado de 
ficar alguém sem o seu cumprimento, que o Juliano o diretor-geral acredita que já citou todas 
as pessoas aqui, que agradece muito a presença de todos, por eles terem até esse horário ainda 
se abster e estarem aqui, e que parabeniza o vice-prefeito pelas sábias palavras, que foram belas 
as palavras e acredita que é assim o caminho. Enfatizou que tem um Município que hoje 
comemora vinte e seis anos, que reside aqui desde noventa e três, final de noventa e dois, início 
de noventa e três, que é uma pessoa que batalhou e que continua batalhando por essa cidade, 
tem duas filhas que já nasceram aqui em Nova Santa Rita, são santa-ritense, e que escolheu 
Nova Santa Rita pra morar, por acaso, mas que acredita que as coisas não são por acaso, que 
tem um destino e o destino é traçado no dia em que nasce, que é lá da fronteira, de Santana do 
Livramento, seu marido lá de Três Passos, se encontraram aí pela vida, nos bailes da vida, 



ATA 009/2018    IFD - 6/6 

casaram e vieram construir uma família em Nova Santa Rita, cidade que tem orgulho, que leva 
sempre. Comentou que esses dias uma colega disse assim, porque tem vários colegas aqui 
professores que não são de Nova Santa Rita, e uma noite dessas uma colega disse assim: ‘Ieda, 
eu admiro o orgulho que tu tem da tua cidade’, que porque na sua frente ninguém fala mal de 
Santa Rita, na sua frente ninguém fala mal de gestor nenhum e de vereador nenhum que ocupou 
essa câmara em defesa do povo. Disse que tem sim uma história dum prefeito que se elegeu 
pela primeira vez, seu Odone Ramos, que estava aqui, como a sua esposa é adoentada ele teve 
que se retirar e não pode esperar, porque era pra ser às dezoito horas, que agradece imensamente 
a presença do Odone Ramos, que hoje lhe visitou no seu gabinete, pela coragem, porque ser 
uma prefeitura no primeiro mandato em que tá se emancipando é uma coragem, um ato corajoso 
do seu Odone Ramos para começar a construção dessa cidade, que depois no decorrer tiveram 
outros prefeitos que ocuparam essa Casa e agora a prefeita, que então sim estão aqui defendendo 
um projeto e parabenizando cada cidadão e cada cidadã que hoje mora em Santa Rita. Frisou 
que a nossa cidade é uma cidade que acolhe, muita gente do interior, de outros municípios, de 
outros lugares, que então são poucos os nativos daqui, mas é uma cidade acolhedora aonde 
recebe carinho e tem a confiança, então, de dedicar o trabalho, que é o que tem feito desde que 
veio morar aqui, que de uma maneira ou de outra sempre se dedicou à comunidade. Enfatizou 
que então só tem a agradecer a todos os colegas vereadores que ainda permanecem aqui, aos 
seus familiares, aos assessores parlamentares, depois eles vão querer folga, e as autoridades 
aqui presentes, que fica muito grata por terem atendido ao convite, ter aceitado o convite e 
estarem aqui, que tem hoje representantes aqui de três igrejas, isso é muito bom, isso aqui é a 
Casa do Povo e que tem sim que ter a diversidade, a diversidade humana e respeitar as 
diferenças da nossa população, que isso é uma coisa que defende e sempre estará à frente da 
defesa da diversidade. Citou que tem o tenente Teixeira que hoje é presidente da Consepro e 
serviu muito à comunidade, que fazia parte do Conselho do Meio Ambiente, que então agradece 
a presença, agradece ao grupo de motociclistas que estão também presentes, ao reverendo que 
já foi agradecido, ao Carlos e a Mari Fernanda, ao pastor que ainda se encontra aqui pastor 
Everton, a Elenara da banda, o colega Leonardo, a Kátia, o colega João Batista, a colega Mari, 
a secretária Elaine a parceira aí de muitos projetos, e com certeza continuarão à frente dele, ao 
jurídico, a secretária Giovanna que prestigia, as suas assessoras a Lene e a Emília, ao Luciano, 
a Vera, ao jornalista o Alan, que no fim acabou citando todos, que como são poucas pessoas foi 
acabando citando, que quer agradecer as funcionárias da Casa que tiveram o trabalho incansável 
hoje de preparar essa cerimônia bonita aqui, que só tem agradecer, agradecer a todos, 
parabenizar por fazer parte dessa cidade, que a cidade não se constrói com gestores, mas sim 
com cidadãos conscientes e comprometidos com o seu local onde habitam. Em seguida, o 
cerimonialista convidou a todos para acompanhar o Hino de Nova Santa Rita e encerrou a 
sessão solene às vinte horas e quinze minutos. 
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